
Thứ Thứ 2 (25/02/2019) Thứ 4 (27/02/2019)
Thứ 5 

(28/02/2019)

Thứ 6 

(01/03/2019)
Thứ 7 (02/03/2019)

Chủ nhật 

(03/03/2019)

Ngành

Ca 1 

(8h00)

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 

luật của Đảng + Dân số và phát 

triển + Tâm lý học xã hội

Xây dựng các tổ chức thanh 

niên + Tự chọn 3 ( Quản lý nhà 

nƣớc về trẻ em) + Tự chọn 1 ( 

CTXH với gia đình )

Kinh tế vĩ mô Phƣơng pháp NCKH

Toán thống kê cho khoa học xã hội + Hiến 

pháp và luật tổ chức hành chính + Tham 

vấn trẻ em

Xây dựng Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh

P. P. P.306 P.306 P.306 P.306

Ca 2 

(9h30)

Tổ chức nhân sự và hành chính 

Nhà nƣớc + Xây dựng Đảng + 

Toán thống kê cho KHXH

Nghiệp vụ công tác tổ chức của 

Đảng + Tự chọn 2 ( CTXH với 

ngƣời có ảnh hƣởng của 

AIDS/HIV)

Công tác văn phòng 

cấp ủy

Tiếng anh chuyên 

ngành (XDD)

Ngoại ngữ chuyên ngành (CTTN) + Lịch sử 

xây dựng các Đảng chính trị + Nghiệp vụ 

công tác thanh niên + Nghiệp vụ công tác 

thiếu nhi + Tâm lý học phát triển

Tâm lý học đại cƣơng

P. P. P.306 P.306 P.306 P.306

Ca 3 

(13h00)

Chuyên đề nâng cao về xây dựng 

Đảng + Kỹ năng tổ chức các hoạt 

động thiếu nhi

Tự chọn 3 (CTXH với ngƣời 

nghèo)
Công tác dân vận

Lịch sử các phòng trào 

Cộng sản và Công 

nhân quốc tế

Giáo dục học thanh niên +  Tự chọn 1 ( 

Phƣơng thức QLNN về CTTN) + Đảng lãnh 

đạo các lĩnh vực đời sống xã hội + Pháp 

luật các vấn đề XH

P. P.306 P.306 P.306 P.306

Ca 4 

(15h00)

Nghiệp vụ hành chính văn phòng 

+ Tự chọn 2 (Chuyên đề nâng 

cao về thiếu nhi) + Phƣơng pháp 

NC trong CTXH

Tự chọn 4 (CTXH với ngƣời 

khuyết tật)
Tiếng anh 2

Kỹ thuật soạn thảo văn 

bản

Tiếng việt thực hành + Đƣờng lối cách 

mạng của Đảng CSVN + Những NL cơ bản 

của CN Mác-LêNin 

P. P. P.306 P.306 P.306

Học kỳ phụ ( cấp tốc)Học kỳ 7

TRUNG ƢƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Cả 3 ngành

Lớp học kỳ phụ ( cấp tốc) không phải đăng ký. Lịch thi từ ngày 

28.02 đến 03.03.2019 

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ VII HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 4 (Niên khóa 2015-2019)

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nƣớc; Công tác Thanh thiếu niên; Công tác xã hội

Thời gian: Từ 25/02/2019 đến 03/03/2019

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
* Đăng ký thi lại, thi cải thiện từ ngày 11.02.2019 đến ngày 

20.02.2019. Tại Phòng Đào tạo




